
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättningsrapport 2020 
 
Introduktion 
 
Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Abliva 
AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även 
information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet 
med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till 
ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.  
 
Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 11 (Anställda 
och personalkostnader) på sidorna 54-56 i årsredovisningen för 2020. Information om 
ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 27-30 i 
årsredovisningen för 2020. 
 
Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av 
årsstämman och redovisas i not 11 på sidan 55 i årsredovisningen för 2020. 
 
Utveckling under 2020 
 
Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på 
sidan 4-5 i årsredovisningen 2020. 
 
Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 
 
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och 
behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget erbjuder marknadsmässiga 
ersättningar. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan 
erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen 
till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: 
fast lön, rörlig lön, andra förmåner och pension. Den rörliga kontantersättningen ska baseras 
på uppfyllandet av Ablivas mål för projektresultat och värdetillväxt uppdelat i personliga mål 
för verksamhetsåret. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön ska fastställas för varje 
verksamhetsår. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till 
bolagets projekt- och värdeutveckling främjar de bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen 
och hållbarhet. 
 
Riktlinjerna finns på sidorna 31-32 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt 
de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från 
riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt 
riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets 
efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på 
https://abliva.com/sv/investerare/bolagsstamma/. Ingen ersättning har krävts tillbaka.  
 



   

 

 
Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (KSEK) 

 1 2 3 4 5 6 
 Fast ersättning Rörlig ersättning     
Befattningshavares 
namn (position) 

Grund 
lön* 

Andra 
förmåner 
** 

Ettårig Flerårig Extraordinära 
poster 

Pensions- 
kostnad 

Total 
ersättning 

Andel fast resp rörlig 
ersättning*** 

Erik Kinnman, VD 2 265 6 661 - - 482 3 414 81/19 
 

* Inklusive semesterersättning om 28 KSEK. 

** Milersättning, traktamente. 

*** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast 
ersättning. 

Tillämpning av prestationskriterier 
 
Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att 
förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga 
intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga 
affärsprioriteringar för år 2020 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar 
vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar. 
 
Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade 
räkenskapsåret: rörlig kontantersättning 

Befattningshavares 
namn (position) 

Beskrivning av kriterier hänförliga till 
ersättningskomponenten 

Relativ viktning av 
prestationskriterier 

a) Uppmätt prestation och 
b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall 

Erik Kinnman, VD Projekt- och värdeutveckling 100% a) 70% 
b) 661 KSEK 

 

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat  

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem 
rapporterade räkenskapsåren (RR) (KSEK)* 

Årlig förändring 2020 vs 2019 RFY 2020 
Ersättning till VD +300 (+10%) 3,414 
Koncernens 
rörelseresultat 

+17,006 (-22%) -59,994 

Genomsnittlig ersättning baserat på antalet 
Heltidsekvivalenter anställda** i moderbolaget 

-160 (-22%) 560 

 

* Då detta dokument utgör den första ersättningsrapporten som bolaget upprättar anges i tabellen nedan endast information 
avseende räkenskapsåret 2020 samt i relation till 2019. 

**Exklusive medlemmar i koncernledningen  

Incitamentsprogram 
 
Bolaget har inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 


